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Dossier : ES/jvdb/2153792/VV 	 Rep. : 69960 

"ONTEX GROUP NV" 

Naamloze vennootschap die een openbaar beroep op het spaarwezen doet of heeft 

gedaan 
te 9320 Aalst, Korte Keppestraat 21 

Ondernemingsnummer 0550.880.915 —  RPR  Gent (afdeling Dendermonde) 

VASTSTELLING VAN DE VERWEZENLIJKING 

VAN EEN KAPITAALVERHOGING IN GELD 

Het jaar tweeduizend vijftien. 

Op negen november. 

Te 1040 Brussel, Wetstraat 57. 

Voor Mij, Meester Eric SPRUYT, geassocieerd notaris te Brussel, 

IS VERSCHENEN:  

REVALUE  BVBA met zetel te 3212 Pellenberg, Slijkstraat, 67, bestuurder, vast 

vertegenwoordigd door de heer MISSORTEN Luc  Gaston,  wonende te Slijkstraat 67, 3212 

Pellenberg; 

Hierna tevens de " comparant" genoemd 

Handelend in hoedanigheid van bestuurder van de naamloze vennootschap ONTEX 

GROUP, met zetel te 9320 Aalst, Korte Keppestraat 21, hierna genoemd de "Vennootschap", en 

ingevolge twee indeplaatsstellingen van volmachthouders, welke aan deze akte gehecht zullen 

blijven en die voorzien zijn in het besluit van de raad van bestuur van de Vennootschap (de "Raad  

van Bestuur") waarvan het proces-verbaal werd opgesteld door Meester Peter Van Melkebeke, 

geassocieerd notaris te Brussel, op 28 oktober 2015, vijfde beslissing, (b)  (vi),  elk ondertekend door 

een uitvoerende bestuurder, namelijk Charles BOUAZIZ en Cepholli BVBA (vast vertegenwoordigd 

door Jacques PURNODE), respectievelijk, die op hun beurt handelen in hun hoedanigheid van 

uitvoerende bestuurders van de Vennootschap ingevolge de volmacht, met mogelijkheid tot 

indeplaatsstelling, verleend in voormeld proces-verbaal. 

IDENTIFICATIE VAN DE VENNOOTSCHAP 

De Vennootschap werd opgericht krachtens een akte verleden voor meester Tim Carnewal, 

geassocieerd notaris te Brussel, op 24 april 2014, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch 

Staatsblad van 7 mei 2014, onder nummer 0094706. 

De statuten werden gewijzigd onder bepaalde opschortende voorwaarden krachtens een akte 

verleden door meester Eric Spruyt, geassocieerd notaris te Brussel, op 10juni 2014, bekendgemaakt 

in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 9 juli 2014, onder nummer 132518, en de verwezenlijking 

van deze opschortende voorwaarden en de daaruit voortvloeiende statutenwijzigingen werden 

vastgesteld in een authentieke akte verleden voor meester Eric Spruyt, geassocieerd notaris te 

Brussel, op 30 juni 2014, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 22 juli 2014, 

onder nummer 140986. 

De zetel werd overgebracht naar het huidig adres krachtens een beslissing van de Raad van 

Bestuur dato 3 juni 2014, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 9 juli 2014, 

onder nummer 132508. 

De Vennootschap is ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer 

0550.880.915. 
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I. Voorwerp van onderhavige akte 

De onderhavige akte heeft als voorwerp de vaststelling van de verwezenlijking van de 
kapitaalverhoging in geld zoals en onder de voorwaarden waartoe werd besloten door de 

voormelde Raad van Bestuur van 28 oktober 2015 in het kader en binnen de perken van het 
toegestaan kapitaal.  

II. Samenvatting van de voornaamste kenmerken van de kapitaalverhoging 

Op 28 oktober 2015 heeft de Raad van Bestuur besloten tot kapitaalverhoging, onder 

opschortende voorwaarde, en in de mate, van de inschrijving op de aandelen in het kader van een  
accelerated  bookbuilt  offering ("ABB").  

Onderhavige akte heeft betrekking op de vaststelling van de verwezenlijking van deze 
kapitaalverhoging overeenkomstig de beslissingen van de Raad van Bestuur van 28 oktober 2015, 

waarvan de voornaamste karakteristieken de volgende zijn (hierna gedeeltelijk letterlijk 

overgenomen uit de notulen van de Raad van Bestuur van 28 oktober 2015): 
"EERSTE BESLISSING: Kennisname verslaggeving  
De vergadering ontslaat de voorzitter van de verplichting lezing te geven van (i) het 

bijzonder verslag van de Raad van Bestuur, opgesteld overeenkomstig artikel 596 W.Venn., 

aangaande de kapitaalverhoging, waarnaar hieronder wordt verwezen, met opheffing van het 

voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders (niet ten gunste van bepaalde personen) in het 

kader van een  accelerated  bookbuilt  offering ("ABB")  en  (ii)  het verslag van de commissaris, de 

burgerlijke vennootschap onder de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte 

aansprakelijkheid PricewaterhouseCoopers Bedrijfsrevisoren, te 1932 Sint-Stevens-Woluwe, 

Woluwedal 18, België, vertegenwoordigd door de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een 

besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Peter Opsomer BV BVBA", met zetel te 

9680 Maarkedal, Rattepoelstraat 7, België, vertegenwoordigd door de heer Peter Opsomer, 

bedrijfsrevisor, aangaande het bijzonder verslag van de Raad van Bestuur, opgesteld in 

overeenstemming met artikel 596 W. Venn., aangaande de kapitaalverhoging, waarnaar hieronder 

wordt verwezen, met opheffing van het voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders in het 

kader van een  ABB.  

Elke bestuurder erkent deze verslagen, waarvan zij tevens een exemplaar hebben verkregen, 

te hebben gelezen. 

De verslagen van de Raad van Bestuur en van de commissaris opgesteld overeenkomstig 

artikel 596 van het W. Venn. worden overhandigd aan de notaris met het oog op de neerlegging 

ervan ter griffie samen met een afschrift van deze akte. 

TWEEDE BESLISSING : Opheffing voorkeurrecht 
De Raad van Bestuur beslist het voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders op te heffen 

(niet ten gunste van bepaalde personen), teneinde de door de Raad van Bestuur aangestelde 

"Bookrunner"; (zijnde  UBS  Limited), toe te laten de nieuwe aandelen aan te bieden aan alleen 

institutionele investeerders, in België of elders in het kader van een  ABB,  zoals omschreven in de 

verslagen opgesteld door de Raad van Bestuur en de commissaris overeenkomstig artikel 596 W. Venn. 

DERDE BESLISSING : Kapitaalverhoging 
De Raad van Bestuur beslist tot een verhoging van het maatschappelijk kapitaal door de 

uitgifte van maximum 6.805.554 nieuwe aandelen van de Vennootschap en om de 

uitgiftevoorwaarden van de nieuw uit te geven aandelen vast te stellen. 

De Raad van Bestuur beslist dat de kapitaalverhoging binnen het kader van het toegestane 

kapitaal zal gebeuren door een inbreng in geld en tegen uitgifte van nieuwe aandelen, onder de 

opschortende voorwaarde, en in de mate, van de inschrijving op de nieuwe aandelen in het kader 

van de  ABB.  
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De gevolmachtigden, aangeduid door de Raad van Bestuur conform paragraaf (a) van de 
vijfde beslissing, zullen het maximum aantal aandelen vaststellen dat kan worden uitgegeven in het 
kader van de  ABB  en dit ten laatste op de dag voorafgaand aan de start van de plaatsing, om aldus 
rekening te houden met enige ontwikkeling die verband houdt met de voorgenomen overname, 
welke bedoeld is om gedeeltelijk te worden gefinancierd met de opbrengsten van de 
kapitaalverhoging, voorzover dat dit maximum aantal nooit hoger zal zijn dan 6.805.554 aandelen. 

De start en de timing van de plaatsing zullen worden bepaald door de gevolmachtigden, 
aangeduid door de Raad van Bestuur conform paragraaf (b) van de vijfde beslissing. 

Het effectief aantal aandelen dat ingevolge deze kapitaalverhoging zal worden uitgegeven, 
alsook de uitgifteprijs per aandeel zal door de gevolmachtigden, aangeduid door de Raad van 
Bestuur conform paragraaf (b) van de vijfde beslissing, worden vastgesteld aan het einde van de 
bookbuilding procedure. De uitgifteprijs per aandeel kan niet lagerzijn dan [1Q]% onder deslotkoers 
van de gewone aandelen op Euronext Brussel op de handelsdag voorafgaand aan de bekendmaking 
van de  ABB.  De finale uitgifteprijs per aandeel moet bij inschrijving volledig in cash worden 
volgestort en dient ten belope van de fractiewaarde van elk aandeel als kapitaal te worden geboekt. 
Het resterende gedeelte van de uitgifteprijs dient op een onbeschikbare rekening "Uitgiftepremies" 
te worden geboekt, welke, zoals het kapitaal, een garantie zal vormen voor derde partijen en alleen 
mag worden verminderd of afgeschaft door een besluit van de algemene vergadering in 
overeenstemming met artikel 612 W. Ven n. 

Overeenkomstig artikel 584 W. Venn. zal het maatschappelijk kapitaal alleen worden 
verhoogd tot het bedrag van de effectief geplaatste inschrijvingen op de nieuwe aandelen, zijnde 
het totale bedrag dat overeenstemt met het deel van de effectief geplaatste inschrijvingen ten 
belope van de fractiewaarde van de nieuwe aandelen. Het bedrag van de kapitaalverhoging zal 
tevens afhangen van de finale uitgifteprijs. De gevolmachtigden, aangeduid door de Raad van 
Bestuur conform paragraaf (b) van de vijfde beslissing, kunnen beslissen dat de kapitaalverhoging 
plaatsvindt voor een kleiner aantal aandelen dan datgene dat overeenstemt met de inschrijvingen 
die de Bookrunner heeft ontvangen van de institutionele investeerders. De gevolmachtigden, 
aangeduid door de Raad van Bestuur conform paragraaf (b) van de vijfde beslissing, kunnen tevens 
ten allen tijde beslissen dat de kapitaalverhoging niet zal plaatsvinden, zelfs indien de Bookrunner 
inschrijvingen heeft ontvangen van de institutionele investeerders. 

De nieuwe aandelen die worden uitgegeven ingevolge deze kapitaalverhoging zullen 
gedematerialiseerde aandelen zijn, zonder nominale waarde, en zullen genieten van dezelfde 
rechten als, op gelijke voet staan meten volledig vervangbaarzijn door, de bestaande aandelen van 
de Vennootschap, met inbegrip voor wat betreft het recht op dividenden en andere uitkeringen. De 
Vennootschap zal een aanvraag indienen voor de toelating van de nieuwe aandelen tot 
verhandeling op de gereglementeerd markt Euronext Brussel, 

VIERDE BESLISSING : Goedkeuring van documenten 
De Raad van Bestuur beslist om het  Solicitation  and  Allocation  Protocol goed te keuren, 

voor zover dit substantieel overeenstemt met het document dat voor de vergadering aan de Raad 
van Bestuur werd bezorgd. Voorts beslist de Raad van Bestuur in te stemmen met het feit dat de 
Vennootschap een plaatsingsovereenkomst aangaat met de Bookrunner, welke de gebruikelijke en 
marktconforme voorwaarden voor een dergelijke  ABB  bevat. 

VIJFDE BESLISSING : Volmachten 
(a) De Raad van Bestuur beslist om aan om het even welke twee uitvoerende bestuurders, 

samen handelend, de bevoegdheid te verlenen om, ten laatste op de dag voorafgaand aan de start 
van de  ABB,  het maximum aantal aandelen te bepalen dat kan worden uitgegeven in het kader van 
de kapitaalverhoging. 
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(b) De Raad van Bestuur beslist om alle bevoegdheden te verlenen aan om het even welke 

twee uitvoerende bestuurders, samen handelend, met mogelijkheid tot indeplaatssteling, om alle 

acties te ondernemen die noodzakelijk of nuttig zijn voor de uitvoering of implementatie van de 

beslissingen genomen door de Raad van Bestuur, met inbegrip van (i) het onderhandelen, finaliseren 

en ondertekenen van alle akten, overeenkomsten en documenten, in naam van de Vennootschap, in 

het raam van de  ABB  (met inbegrip van het  Solicitation  and  Allocation  Protocol en de 

plaatsingsovereenkomst)  (ii)  om de timing van de start van de  ABB  te bepalen, of om te beslissen de  

ABB  niet te starten,  (iii)  om de finale uitgifteprijs te bepalen conform de bookbuilding procedure, 

rekening houdend met de minimale uitgifteprijs zoals bepaald overeenkomstig de beslissingen 

hierboven,  (iv)  om het aantal nieuwe aandelen te bepalen dat zal worden uitgegeven en hun 

toewijzing te bepalen, (v) om alle stappen te ondernemen bij elke regulerende of marktautoriteit 

wat betreft de uitgifte en de toelating tot verhandeling van de nieuwe aandelen, inclusief de FSMA, 

Euronext en Euroclear,  (vi)  om akte te nemen van de vervulling van de opschortende voorwaarden, 

de effectieve inschrijvingen en de realisatie van de kapitaalverhoging welke daaruit resulteert, en  

(vii)  om de statuten als dusdanig te wijzigen." 

VASTSTELLINGEN  

Na deze voorafgaande uiteenzetting heeft de comparant mij vervolgens verzocht akte te 

nemen van volgende vaststellingen, namelijk dat: 

1/ de gevolmachtigden van de Raad van Bestuur op 4 november 2015 het maximum aantal 

aandelen dat kan worden uitgegeven verder hebben bepaald op 4.083.332 aandelen, hetgeen 

minder is dan het absolute maximum van 6.805.554 aandelen dat werd bepaald door de Raad van 

Bestuur van 28 oktober 2015; 

2/ de gevolmachtigden van de Raad van Bestuur op 5 november 2015 hebben besloten de  

ABB  te starten op dezelfde datum, om 7u; 

3/ de uitgifteprijs van de nieuw uit te geven aandelen op 5 november 2015 door 

gevolmachtigden van de Raad van Bestuur werd vastgesteld op 28,10  euro,  uitgiftepremie 

inbegrepen; 

4/ de aanbiedingsperiode van de  ABB  werd afgesloten op 5 november 2015; 

5/erin totaal 4.083.332 nieuw uit te geven aandelen werden geplaatst in het kader van de  

ABB  procedure voor een totale inschrijvingsprijs van 114.741.629,20  euro,  uitgiftepremie 

inbegrepen; 

6/ alle voorwaarden, formaliteiten en modaliteiten met betrekking tot de procedure van 

kapitaalverhoging, zoals vastgesteld door de Raad van Bestuur van 28 oktober 2015, en zoals 

hierboven kort uiteengezet, werden vervuld en gerespecteerd. 

TUSSENKOMST  
Is alhier tussengekomen, de hierna genoemde inschrijvende financiële instelling die de 

aandelen overeenstemmend met de inschrijvingen die ze heeft ontvangen onmiddellijk terug zal 

overdragen aan de institutionele investeerders die tijdens de  ABB  procedure op de aandelen 

hebben ingeschreven: 

De vennootschap opgericht in het Verenigd Koninkrijk  "UBS  Limited", geregistreerd in 

Engeland en Wales onder nummer 2035362 en met maatschappelijke zetel en hoofdvestiging te 1 

Finsbury Avenue,  London,  EC2M 2PP, Verenigd Koninkrijk, 

hier vertegenwoordigd door de heer REMELS Philippe, geboren te Hasselt op 10 mei 1975, 

wonende te 3550 Heusden-Zolder, Parklaan 21, met als nationaal nummer 75.05.10-167.76, 

handelend ingevolge een onderhandse volmacht, die aan deze akte zal gehecht blijven, 
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die, handelend in eigen naam maar voor rekening van de institutionele investeerders die 

tijdens de  ABB  procedure op de aandelen hebben ingeschreven, verklaart in te schrijven voor een 

bedrag van 114.741.629,20  euro,  uitgiftepremie inbegrepen, overeenstemmend met 4.083.332 

aandelen. 

Vervolgens heeft de comparant mij verzocht akte te nemen van het feit dat op heden 

de kapitaalverhoging werd verwezenlijkt, en dit ten belope van een bedrag van 40.839.036,68  

euro  (exclusief uitgiftepremie ten belope van 73.902.592,52  euro),  zoals blijkt uit het bankattest 

waarvan hierna sprake, zodat het kapitaal gebracht werd van 680.650.828  euro  op 

721.489.864,68  euro,  voortaan vertegenwoordigd door 72.138.887 aandelen. 

Hij verklaart tevens dat telkens : 

(i) (afgerond) 10,0014  euro  per kapitaalaandeel geboekt werd op de rekening "Kapitaal", 

hetzij 40.839.036,68  euro  in totaal;  

(ii) het saldo zal geboekt worden op de rekening "Uitgiftepremies", hetzij 73.902.592,52  

euro  in totaal. 

Ieder kapitaalaandeel werd onmiddellijk volgestort in kapitaal tot beloop van honderd 

procent (100%) en de uitgiftepremie werd eveneens onmiddellijk integraal volgestort op een 

bijzondere rekening nummer BE05 7370 4403 1575 zoals blijkt uit een bankattest afgeleverd door 

KBC Bank NV op 9 november 2015, welk attest aan de notaris wordt overhandigd met het oog op 

de bewaring ervan in zijn dossier. 

De uitgiftepremie, hetzij een totaal bedrag van 73.902.592,52  euro,  zal in dezelfde mate als 

het maatschappelijk kapitaal de waarborg voor derden uitmaken en kan slechts worden 

verminderd of afgeschaft door een besluit van de algemene vergadering overeenkomstig de 

voorwaarden gesteld door het Wetboek van vennootschappen voor wijziging van de statuten. 

Ingevolge de vaststellingen die voorafgaan kan ook definitief het volgende worden 

vastgesteld : vaststelling van de wijziging van artikel 6 van de statuten dat voortaan als volgt zal 

luiden: 

"Het maatschappelijk, volgestorte kapitaal van de vennootschap bedraagt 

zevenhonderdeenentwintig miljoen vierhonderdnegenentachtigduizend achthonderdvierenzestig  

euro  en achtenzestig eurocent (721.489.864,68 EUR). Het wordt vertegenwoordigd door 

tweeënzeventig miljoen honderdachtendertigduizend achthonderdzevenentachtig (72.138.887) 

aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde, met stemrecht, die elk één tweeënzeventig 

miljoen honderdachtendertigduizend ach thonderdzevenentachtigste (1/72.138.887) van het 

kapitaal vertegenwoordigen. ". 

MACHTIGING 

De comparant verleent machtiging aan de heer Jean Van den Bossche en/of Mevrouw  Sara  

Berquin, ten dien einde woonstkeuze doende op het adres van de burgerlijke vennootschap onder 

de rechtsvorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Berquin 

Notarissen", om de gecoördineerde tekst van de statuten van de Vennootschap op te stellen, te 

ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, 

overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake. 

INFORMATIE - RAADGEVING 

De comparant verklaart dat de notaris hem volledig heeft ingelicht over de rechten, 

verplichtingen en lasten die voortvloeien uit de rechtshandelingen, dewelke hij bij huidige akte 

heeft gesteld en dat hij hem op onpartijdige wijze raad heeft gegeven. 

VOORLEZING 

De comparant erkent tijdig een ontwerp van onderhavige akte ontvangen te hebben. 

De gehele akte werd door de notaris toegelicht. 
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De vermeldingen bedoeld in artikel 12, alinea 1 en 2 van de Organieke Wet Notariaat, en de 

wijzigingen die werden aangebracht aan het vooraf meegedeelde ontwerp van de akte, werden 

voorgelezen. 

RECHTEN OP GESCHRIFTEN 

Het recht bedraagt vijfennegentig  euro  (95 EUR). 

WAARVAN AKTE  

Opgesteld op plaats en datum zoals hierboven vermeld. 

Na gedeeltelijke voorlezing en toelichting, heeft de comparant, met mij, geassocieerd 

notaris, ondertekend. 

(volgen de handtekeningen) 

Afgeleverd vóór registratie : 

- hetzij, bij toepassing van art. 173,1bis W.Reg.met het oog op neerlegging ter griffie 

van de rechtbank van koophandel overeenkomstig artikel 67 van het Wetboek van 

Vennootschappen; 

- hetzij, bij toepassing van de administratieve beslissing d.d. 7 juni 1977, nr. E.E. / 

85.234. 



Subdelegation of  Power  of  Attorney  
Subdelegatie van Volmacht  

UNDERSIGNED /  ONDERGETEKENDE  

Mr  Charles David BOUAZIZ,  born  in  Alès  (France), on July  25 1902,  residing  at 1180 
Ukkel, Wolvendaellaan 65,  Belgium,  with RR nr. 62.06.14-438.01, 
De heer Charles David BOUAZ|Z, geboren te  Alès  (Frankrijk), op 25 juli 1962, wonende te 
1180 Ukkel, VVo|vendaeUean 65. België, met als RR nr. 02.06.14-438.01  

appointed  to be  the  special  attorney-in-fact  of  the  public limited  liability company  
"Ontex Group NV",  having its registered  office at 9300 Aalst, Korte Keppestraat 21/31,  
Belgium (the "Company"),  
aangesteld als bijzondere volmachthouder van de naamloze vennootschap die een 
openbaar beroep op het spaarwezen doet of heeft gedaan "Ontex Group NVp, met zetel te 
9300 Aalst, Korte Keppestraat 21/31, België (de "Vennootschap"), 

in his  capacity  of  executive  director of  the Company,  with  the power  to subdelegate,  
by power  of  attorney granted by the  board of directors of  the Company on October  28, 
2015, 
in zijn hoedanigheid van uitvoerend bestuurder van de Vennootsohap, met mogelijkheid tot 
inUep|aateste|Ung, middels volmacht toegekend door de raad van bestuur van de 
Vennootschap op 28 oktober 2015 

eubde|egatmo, hmrevvith, his  authority  to  the  following director of  the Company:  
subdelegeert, hierbij, zijn mach aan de volgende bestuurder van de Vennoot chap:  

"Revalue  BVBA", a private limited  liability  nmnlpeny,  having its registered  office at 
3212, Pellenberg, Slijkstraat 67. Be|Qiumn,  represented by its  permanent  
representative, Mr  Luc N1|SS[)RTEN,  born  in Leuven  (Belgium), on June  24, 1955  
residing  at 3212 PeUenbwrg. S|'kst oatG7,Be|giunm.vvith RR nr. 55.06.24-115.71.  
"Revalue  BVBA^, een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met zetel te 
3212. PeUenbarg, 8|Ukotnaot 67, Be|gië, vertegenwoordigd door haar vaste 
vertegenwoordiger, de heer Luc MISSORTEN, geboren te Leuven (België), op 24 juni 1955, 
wonende te 3212 PoUænÓerg, Slijkstraat 67, België, met als RR nr. 55.06.24-115.71. 

to record  the fulfilment  of  the conditions  precedent,  the effective subscriptions  and  
the realization  of  the resulting capital  increase  decided by the  board of directors of  
October  28, 2015, and to  amend the Articles  of  Association accordingly.  
om akte te nemen van de vervulling van de opschortende voonwmarÓen, de effectieve 
inschrijvingen en de realisatie van de daaruit voortvloeiende kapitaalverhoging waartoe werd 
besloten door de raad van bestuur van 28 oktober 2015, en de statuten als dusdanig te 
wijzigen.  

Done at / Opgemaakt Ó* rillr__,--- 

Charles Bouaziz 



Attorney-in-fact/lasthebber 

2 



Subdelegation of  Power  of  Attorney  
Subdelegatie van Volmacht  

UNDERSIGNED /  ONDERGETEKENDE  

"Cepholli BVBA", a private limited  liability company, having its registered  office at 
1180 Ukkel, Winston Churchillaan 49/5,  Belgium, represented by its  permanent  
representative, Mr  Jacques Joseph PURNODE,  born  in Hermalle-sous-Argenteau  
(Belgium), on June  14, 1956  residing  at 4605 Berneau,  Rue  des Fussilés 22,  Belgium,  
with RR nr. 56.06.14-337.73, 
"Cepholli BVBA", een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met zetel te 
1180 Ukkel, Winston Churchillaan 49/5, België, vertegenwoordigd door haar vaste 
vertegenwoordiger, de heer Jacques Joseph PURNODE, geboren te Hermalle-sous-
Argenteau (België), op 14 juni 1956, wonende te 4605 Berneau,  Rue  des Fussilés 22, 
België, met als nationaal nummer: 56,06.14-337.73,  

appointed  to be  the  special  attorney-in-fact  of  the  public limited  liability company  
"Ontex Group NV",  having its registered  office at 9300 Aalst, Korte Keppestraat 21/31,  
Belgium (the "Company"),  
aangesteld als bijzondere volmachthouder van de naamloze vennootschap die een 
openbaar beroep op het spaarwezen doet of heeft gedaan "Ontex Group NV", met zetel te 
9300 Aalst, Korte Keppestraat 21/31, België (de "Vennootschap"), 

in  its capacity  of  executive  director of  the Company,  with  the power  to subdelegate,  
by power  of  attorney granted by the  board of directors of  the Company on October  28, 
2015, 
in haar hoedanigheid van uitvoerend bestuurder van de Vennootschap, met mogelijkheid tot 
Indeplaatsstelling, middels volmacht toegekend door de raad van bestuur van de 
Vennootschap op 28 oktober 2015, 

subdelegates,  herewith, its authority  to  the  following director of  the Company:  
subdelegeert, hierbij, haar macht aan de volgende bestuurder van de Vennootschap:  

"Revalue  BVBA", a private limited  liability company, having its registered  office at 
3212, Pellenberg, Slijkstraat 67,  Belgium, represented by its  permanent  
representative, Mr  Luc MISSORTEN,  born  in Leuven  (Belgium), on June  24, 1955  
residing  at 3212 Pellenberg, Slijkstraat 67,Belgium, with RR nr. 55.06.24-115.71,  
"Revalue  BVBA", een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met zetel te 
3212, Pellenberg, Slijkstraat 67, België, vertegenwoordigd door haar vaste 
vertegenwoordiger, de heer Luc MISSORTEN, geboren te Leuven (België), op 24 juni 1955, 
wonende te 3212 Pellenberg, Slijkstraat 67, België, met als RR nr. 55.06.24-115.71, 



to record  the fulfilment  of  the conditions  precedent,  the effective subscriptions  and  
the realization  of  the resulting capital  increase  decided by the  board of directors of  
October  28, 2015, and to  amend the Articles  of  Association accordingly.  
om akte te nemen van de vervulling van de opschortende voorwaarden, de effectieve 
inschrijvingen en de realisatie van de daaruit voortvloeiende kapitaalverhoging waartoe werd 
besloten door de raad van bestuur van 28 oktober 2015, en de statuten als dusdanig te 
wijzigen.  

Done at /  Opgemaakt te  on/ op  

Cep oitli3VBA, 
,s presented by its permanent 

representative Jacques Purnode  
vertegenwoordigd  door  haar vaste 
vertegenwoordiger  Jacques Purnode 

Attorney-in-factllasthebber 
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The COMMON SEAL of UBS LIMITED was hereunto 
affixed in the presence of: 

Name: 

Authorised Se 

CC) 
Authorised Sealing 0 '- icer 
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met als eni : doel de neerlegging ter Griffie van 
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POWER OF ATTORNEY 

BY THIS POWER OF ATTORNEY GIVEN BY WAY OF DEED this Sixth day of November two 
thousand and fifteen UBS LIMITED (the "Company"), being a company limited by shares 
incorporated in Great Britain under the Companies Act 1985 registered in England and Wales with 
number 2035362 on 9 July 1986 now having its registered office and principal place of business 
situate at 1 Finsbury Avenue, London EC2M 2PP in the United Kingdom of Great Britain and 
Northern Ireland, hereby appoints and constitutes each of Philippe  Remels,  of  Linklaters  LLP, 
Brussels Office, and Jae Suk Vanwijngaerden, of  Linklaters  LLP, Brussels Office, jointly and 
severally, and with the power of substitution, the true and lawful Attorney of the Company the 
"Attorney" and each an 'Attorney") for and on behalf of and in the name of the Company to: 

appear before the notary in the framework of the acknowledgment of the an accelerated 
bookbuilt offering (ABB) dedded on October 28, 2015 by the board of directors of Ontex 
Group NV, having its registered office at  Korte  Keppestraat 21, 9320  Aalst,  registered with 
the Register of Legal Entities Ghent (division Dendermonde); and 

to subscribe for a total amount of one hundred fourteen million seven hundred forty-one 
thousand six hundred twenty-nine euros twenty eurocent  (EUR  114,741,629.20) (issue 
premium included) to four million eighty-three thousand three hundred thirty-two 
(4,083,332) new shares in Ontex Group NV, which shares shall immediately be transferred to 
the institutional investors that have subscribed to these shares during the ABB; 

and to execute sign seal and deliver as may be appropriate any or all other documents whether 
expressed to be executed as deeds or otherwise respectively incidental thereto and to do any or all 
other acts and things necessary or expedient in connection therewith with such documents to be in 
such form as the said Attorney may approve and such approval to be conclusively evidenced by the 
due execution thereof 

THE COMPANY HEREBY CONFIRMS AND RATIFIES all that the said Attorney shall do or cause to 
be done in pursuance of the purpose herein contained 

THIS POWER OF ATTORNEY shall be governed by, and construed in accordance with, English law 
and shall remain valid and effective until the expiration of one month from the date hereof 
whereupon this Power of Attorney shall immediately expire 

IN WITNESS WHEREOF THE COMPANY has caused this deed to be duly executed by affixing its 
Common Seal hereunto and delivered on the date first written above. 

VOOR GEWKVORMIGE UITGIFTE 
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